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de Março6
SEGUNDA

O

SEI começa a ser implantado nas 
seções judiciárias da 5ª Região

Ajufe homenageia 
mulheres do 
judiciário

TRF5 paga mais de R$79 
milhões em RPVs

Adicional de
Qualificação

Rins saudáveis

Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI) começará a ser 

implantado nas seções judiciárias 
da 5ª Região. A partir do dia 15 
de março, a tramitação de docu-
mentos administrativos pelo SEI 
será obrigatória na Seção Judi-
ciária do Rio Grande do Norte 
(SJRN). De acordo com o crono-
grama de implantação obrigatória 
do novo sistema na Justiça Fede-
ral na 5ª Região, a próxima Seção 
Judiciária a adotar o SEI será a de 
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Alagoas, no dia 4/04. As seções 
de Sergipe e da Paraíba o adota-
rão no dia 22/05.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 libera, a partir 
desta quarta-feira (8), o pagamen-
to das Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) autuadas no mês 
de janeiro de 2017. O intervalo 
dos requisitórios vai do número 
1.612.896 a 1.623.846. Serão pa-
gos R$79.628.511,31, para 13.720 
beneficiários dos seis estados que 
compõem a 5ª Região – Pernam-

buco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas 
e Sergipe. O pa-
gamento dos valores será feito, 
exclusivamente, pela Caixa Eco-
nômica Federal. Para receber, os 
beneficiários precisam apresentar 
os originais com cópias dos docu-
mentos de identidade e CPF, além 
de um comprovante de residência.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) informa 
que os certificados a serem averba-
dos para fins de Adicional de Quali-
ficação devem ser tramitados exclu-
sivamente pelo SEI, acompanhados 
de requerimento específico. A partir 
de hoje (6), a servidora Paula Mayara 
será responsável pela gestão do AQ 
Treinamento, no lugar de Lenira An-
drade, que se aposentou na última 
sexta-feira (3). Informações: ramal 
9802 ou e-mail: pmsilva@trf5.jus.br.

O funcionamento dos rins pode 
ser preservado com a adoção de 
alguns hábitos saudáveis. Manter-
-se bem hidratado é um dos prin-
cipais deles, por diminuir tanto 
a formação de cálculos como a 
chance de tumores do trato renal. 
Recomenda-se na média o consu-
mo de dois litros de água por dia, 
o que corresponde a cerca de sete 
copos dos distribuídos no TRF5. 
Consulte o médico sobre a inges-
tão regular de medicamentos e 
suplementos de venda livre, por-

que alguns, a exemplo dos anti-
-inflamatórios, prejudicam a fun-
ção renal. Monitorar o consumo 
de sal também é indicado, e deve 
ficar abaixo de 6 g por dia (apro-
ximadamente uma colher de chá). 
Sendo a obesidade um fator de 
risco para cálculo renal e câncer 
de rim, exercite-se regularmente 
e mantenha uma dieta saudável, 
se possível, com orientação pro-
fissional. Evitar o fumo e não in-
gerir bebida alcoólica em excesso 
também são hábitos saudáveis.

Treinamento – Antes do uso obri-
gatório do SEI nas seções judici-
árias haverá palestra da gestora 
nacional do sistema, Patrícia Va-
lentina, e treinamento presencial 
de servidores multiplicadores. Na 
SJRN, a palestra será no dia 8/03. 
Na SJAL, no dia 28/03. Já as seções 
judiciárias de Sergipe e da Paraí-
ba receberão a palestra nos dias 
17/04 e 8/05, respectivamente. Os 
treinamentos serão realizados nos 
dias subsequentes às palestras. 

O programa 
Justiça para 
Todos da Asso-
ciação dos Juí-
zes Federais do 
Brasil (Ajufe) 
presta uma ho-
menagem às 
mulheres que 

trabalham no judiciário pelo Dia 
Internacional da Mulher, comemo-
rado no dia 8 de março. O vídeo, 
que tem a participação da juíza 
federal Daniela Zarzar (JFPE), foi 
exibido sábado (4), na TV Justiça, e 
será reprisado nesta segunda-feira 
(6), às 11h, na quarta-feira (8), às 
11h, e na sexta-feira (10), às 11h. 
O programa será disponibilizado 
no site da Ajufe (www.ajufe.org.br) 
e no youtube.com/tvajufe.


